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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2020 

 

1. Data, Hora e Local. Realizada aos nove dias do mês de julho de 2020, às 9:00 horas, na sede 

social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na 

Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 

2. Convocação. Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros 

do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no parágrafo 6º, artigo 13 do Estatuto 

Social da Companhia, e com a legislação em vigor.  

3. Presença. Presentes a totalidade dos membros do Conselho da Administração da Companhia, 

indicados ao final da presente ata, com participações remotas por videoconferência. 

4. Mesa. Presidente: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello 

Pereira. 

5. Ordem do Dia. Deliberar sobre a outorga da opção de compra de 863.456 (oitocentas e 

sessenta e três mil, quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, escriturais e sem valor 

nominal de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito do plano de opção de compra de Ações 

da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 08 de julho de 

2020 (“Plano de Opção de Compra”). 

6. Deliberações. Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, os membros do 

Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem: 

6.1. Aprovar a outorga de opção de compra de 863.456 (oitocentas e sessenta e três mil, 

quatrocentas e cinquenta e seis) Ações, no âmbito do Plano de Opção de Compra, aos 

colaboradores (“Outorgados”), cuja lista, rubricada pelos presentes, será arquivada na 

sede da Companhia; 

6.2. Fixar o preço de emissão por ação a ser subscrita em R$3,096 (três reais e noventa e 

seis milésimos de real), corrigido pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE entre 



31 de maio de 2018 e a data do exercício (“Preço de Exercício”), a ser integralizado 

na forma a ser estabelecida no contrato de opção a ser firmado com a Companhia; 

6.3.  Fixar o prazo de exercício das opções, que será o período compreendido entre 17 de 

agosto de 2020 e 31 de dezembro de 2021. 

7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os 

presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Henrique Chermont 

de Miranda – Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário; Conselho de Administração: 

Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Pedro Henrique da Fonseca 

Rudge, Eduardo Khair Chalita, Roberto Carmelo de Miranda.  

 

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2020.  
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